URADNO GLASILO
OBČINE PREDDVOR
Številka 7

Preddvor, 22. december 1999

17.
***
Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 in
33/89), 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97 in 15., 20. ter 72.
člena Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo
Občine Preddvor, št. 2/99), je Občinski svet na
svoji 10. seji, dne 20.12.1999 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč (Uradno glasilo Občine
Preddvor, št. 9/97), se besedilo odloka
spremeni oziroma dopolni tako, da:
∗ se v drugem členu doda 4. odstavek, ki se
glasi: »Za počitniške objekte se po tem
odloku štejejo objekti, katerim je v
prostorski ali izvedbeni dokumentaciji
določena namembnost za počitniško
dejavnost.«.
∗ se v 1. točki 4. člena izpusti naselji:
»Spodnje Jezersko« in »Zgornje Jezersko«;
∗ se v 1. točki 7. člena izpusti besedi:
»Zgornje Jezersko« v 3 točki pa besedi:
»Spodnje Jezersko«
∗ se v 10. členu v tabelo vnese pod šifro 6
novo besedilo, ki se glasi: »Skladiščenje
naftnih derivatov in plina ter prodaja
naftnih derivatov in plina na veliko in
malo«;
∗ se v 13. členu dopolni 1. odstavek z
naslednjim besedilom: »Nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča se ne plačuje

Cena 150 SIT

LETO V

za zemljišča oz. površine stavb namenjenih
za dejavnost humanitarnih organizacij
(Rdeči križ in Karitas), za zemljišča oz.
površine objektov namenjenih za požarno
varnost, gasilsko dejavnost in dejavnost
drugih enot za zaščito in reševanje, ter za
zemljišča oz. površine objektov v lasti
Občine Preddvor in v katerih se opravljajo
dejavnosti v javnem interesu.«
∗ se v IV. poglavju Določanje višine
nadomestila spremenita 19. in 20. člen
tako, da se po novem glasita:
19. člen
Za odmero, nadzor obračunavanja,
plačevanja in izterjavo je odgovoren
Občinski urad Občine Preddvor, ki
izvajanje teh nalog lahko prenese na
pogodbenega izvajalca.
Občinski urad oz. pogodbeni izvajalec
z odločbo ugotovi obveznost občanov,
ki so zavezanci plačila nadomestila.
Obveznost se odmeri za celo leto s
tem, da je zavezanec dolžan poravnati
svoje obveznosti po trimesečjih ali
polletno, v roku najkasneje 30 dni po
preteku trimesečja oziroma polletja.
Občinski urad oz. pogodbeni izvajalec
z odločbo ugotovi obveznost pravnih
oseb, ki so zavezanci plačila
nadomestila,
ki
ga
plačujejo
praviloma po dvanajstinah.
Občinski urad oz. pogodbeni izvajalec
z
odločbo
ugotovi
obveznosti
zavezancev na podlagi uradnih
evidenc oz. podatkov s katerimi
razpolaga, oziroma na podlagi prijav
zavezancev.
20. člen
Za neplačane ali nepravočasno
plačane obveznosti se obračunavajo
zamudne obresti, v skladu z veljavno
zakonodajo vse do plačila.
V primeru neplačanih obveznosti
Občinski urad oz. pogodbeni izvajalec
uvede tudi prisilno izvršitev odločbe
po veljavni zakonodaji.
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Vrednost točke za izračun nadomestila
določi Občinski svet s sklepom in sicer
za naslednje leto vnaprej. Če sklepa ne
sprejme, se uporabi vrednost točke, ki
je veljala v preteklem letu.
∗ se v 21. členu odloka se v vseh odstavkih
zamenja besedilo »uprava za javne
prihodke (v vseh sklonih)« z besedilom
»občinski urad Občine Preddvor oziroma
Davčni urad - izpostava Kranj(v vseh
sklonih)«.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve veljajo
osmi dan po objavi v Uradnem glasilu Občine
Preddvor, uporabljajo pa se od 1.1.2000 dalje.

Številka: odl 57/99
Preddvor, 20.december 1999

Župan Občine Preddvor:
Miran Zadnikar

22. december 1999

1. člen
Proračun Občine Preddvor za leto 1999 po
rebalansu obsega 266.037.841,52 Sit, in sicer:
∗ v bilanci prihodkov in odhodkov
∗ celotni prihodki
266.037.841,52 Sit
∗ razporejeni prihodki
257.889.300,00 Sit
∗ nerazporejeni prihodki
8.148.541,52 Sit
∗ stalna proračunska rezerva
5.300.000,00 Sit
∗ tekoča proračunska rezerva
2.848.541,52 Sit
2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna za
leto 1999 je sestavni del tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi
v Uradnem glasilu Občine Preddvor, uporablja
pa se od 1. januarja 1999 dalje.

Številka: odl 64/99
Preddvor, 20.december 1999

18.
***
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97 in 10/98), Zakona o financiranju občin
(Uradni list RS št. 80/94 in 56/98) in 15. člena
Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo
Občine Preddvor št. 2/99), v zvezi z odlokom o
proračunu Občine Preddvor za leto 1999
(Uradno glasilo Občine Preddvor 4/99), je
Občinski svet na svoji 10. seji dne 20.12.1999
sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Preddvor
za leto 1999

Župan Občine Preddvor:
Miran Zadnikar

19.
***
Na podlagi 56. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 20.
člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradno glasilo Občine
Preddvor, št. 9/97) ter 88. člena Statuta
Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine
Preddvor, št. 2/98), je Občinski svet Občine
Preddvor na 10. seji dne 20.12.1999 sprejel
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SKLEP

SKLEP

o določitvi vrednosti točke
za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v letu 2000

o javni razgrnitvi

1.člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Preddvor v letu 2000 znaša 1.17 SIT.
2. člen
S tem sklepom se razveljavi sklep o vrednosti
točke za določitev višine nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine
Preddvor, št. 9/97).
3.člen
Ta sklep velja v 8 dneh po objavi v Uradnem
glasilu Občine Preddvor, uporablja pa se od
1.1.2000. dalje.

Številka: sos 07/99
Datum: 20.12.1999

Župan Občine Preddvor:
Miran Zadnikar

20.
***
Na podlagi 2. odstavka 37. člena Zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86,
43/89 in Uradni list, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97) in 20. člena Statuta Občine
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št.
2/99), je Občinski svet Občine Preddvor na 10.
seji dne 20.12.1999 sprejel

sprememb in dopolnitev prostorske
dokumentacije za območje Občine
Preddvor

1.člen
Javno se razgrnejo osnutki
1. Odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
občine Kranj za obdobje od leta 1986 do
leta 2000, dopolnjenega leta 1989 in
srednjeročnega družbenega plana občine
Kranj za obdobje 1986 do leta 1990,
dopolnjenega 1989 za območje Občine
Preddvor (odl 58/99).
2. Odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
ureditvena območja naselij Preddvor,
Tupaliče, Potoče in Breg ob Kokri (odl
59/99)
3. Odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
Dobrave (odl 60/99).
4. Odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
Jezersko (odl 61/99).
5. Odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
Kranjsko in Sorško polje (odl 62/99).
6. Odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
Krvavec (odl 63/99).
2. člen
Osnutki bodo javno razgrnjeni od 3. januarja
2000 do 4. februarja 2000 v prostorih
Občinskega urada v Preddvoru, Dvorski trg 10.
3. člen
Javna obravnava osnutkov bo 25. januarja
2000 ob 18. uri v dvorani Doma krajanov v
Preddvoru, Dvorski trg 18.
4. člen
Pisne pripombe k osnutkom se lahko pošljejo
na Občinski urad Občine Preddvor, Dvorski
trg 10.
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Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu
poteče zadnji dan razgrnitve.

Številka: sos 09/99
Datum: 20.12.1999

Župan Občine Preddvor:
Miran Zadnikar

22. december 1999

2.člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne
stanovanjske površine v Občini Preddvor, ki se
izračuna po standardu U. C. 2. 100 za III.
stopnjo
opremljenosti,
brez
stroškov
opremljanja komunalnega urejanja in brez
cene stavbnega zemljišča znaša 124.000,00
SIT/m2.
3.člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja
stavbnega zemljišča znašajo 14 % gradbene
cene oz. 17.360.00 SIT/m2 od tega:

21.
***
Na podlagi 56., 57. in 59. člena Zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97),
7., 12. in 20. člena Pravilnika o enotni
metodologiji za izračun prometne vrednosti
stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih
nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) 2.
člena Navodila za podrobnejši
izračun
sorazmernega dela stroškov priprave in
opremljanja
stavbnega
zemljišča
s
komunalnimi in drugimi objekti in napravami
sekundarnega omrežja (Uradni list RS, št.
22/90) ter 23. člena Statuta Občine Preddvor
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/95), je
občinski svet Občine Preddvor, na svoji 10.
seji dne 20.12.1999 sprejel naslednji

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni koristne
stanovanjske površine in povprečnih
stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
v Občini Preddvor za leto 2000
1.člen
Sklep določa povprečno gradbeno ceno
koristne stanovanjske površine in povprečne
stroške komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč za določitev prometne vrednosti
stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih
nepremičnin v letu 2000.

∗ za komunalne objekte in naprave v
individualni (osebni) rabi (vodovod,
elektrika in telefon) 6,3 % gradbene cene
oz. 7.812 SIT/m2;
∗ za komunalne objekte
in naprave v
kolektivni (skupni) rabi (ceste, parkirišča,
javna razsvetljava, odvodnjavanje) 7,7 %
gradbene cene oz. 9.548,00 SIT/m2.
4.člen
Cene iz 2.in 3. člena tega sklepa se mesečno
valorizirajo na osnovi povprečnega indeksa za
stanovanjsko gradnjo.
5.člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi
v Uradnem glasilu Občine Preddvor, uporablja

pa se od 1.1.2000 dalje.
Številka: sos 10/99
Datum: 20.12.1999

Župan Občine Preddvor:
Miran Zadnikar

22.
***
Na podlagi 20. člena Statuta Občine Preddvor
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99) in
576. sklepa Občinskega sveta Občine Preddvor
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z dne 28.9.1998, je Občinski svet Občine
Preddvor, na svoji 10. seji dne 20.12.1999
sprejel naslednji

22. december 1999

izdajam

SKLEP
o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Občine Preddvor

SKLEP
o prenehanju obstoja javnega dobra na
parc.št. 1607/1 k.o. Breg ob Kokri
1. člen
Javno dobro preneha obstajati na parc.št.
1607/1 k.o. Breg ob Kokri v delu, ki poteka
preko zemljišča parc.št. 1602 in 1590/3 k.o.
Breg ob Kokri in v naravi ni namenjen več
funkciji poti
2. člen
Lastninska pravica na delu poti parc št. 1607/1
k.o. Breg ob Kokri preide na Občino Preddvor.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v
Uradnem glasilu Občine Preddvor in se vpise v
zemljiško knjigo pri pristojnem sodišču v
Kranju.

1. člen
Do sprejema proračuna Občine Preddvor za
leto 2000 se financiranje funkcij občine ter
njenih nalog in drugih s predpisi določenih
namenov začasno nadaljuje na podlagi
proračuna za leto 1999 in za iste namene kot v
letu 1999.
2. člen
Financiranje se začasno opravlja največ do
višine 1/12 sredstev proračuna za leto 1999 na
mesec.
3. člen
Začasno
financiranje
zagotavlja
plače
zaposlenih v Občini Preddvor, ostali del
prihodkov pa se uporablja sorazmerno glede
na plan za leto 1999.
4. člen
V proračun Občine Preddvor za leto 2000 se
vključijo prihodki in odhodki, ki so bili
realizirani v skladu s 3. členom tega sklepa.

Številka: sos 11/99
Datum: 20.12.1999

Župan Občine Preddvor:
Miran Zadnikar

23.
***
Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94,
45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96,
26/97, 70/97, 10/98, 12/99, 59/99), 32. in 33.
člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99) in 56. člena Statuta Občine
Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št.
2/99)

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi
v Uradnem glasilu Občine Preddvor, uporablja
pa se od 1. januarja 2000.

Številka: 411-s27/99-02
Datum: 20.12.1999

Župan Občine Preddvor:
Miran Zadnikar

Izdaja: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4 205 Preddvor, tel
458 100, fax 458 10 20, email preddvor@siol.net - D.Š.
77195108 - Odgovorni urednik: Miroslav Zadnikar razmnoževanje Občina Preddvor - naročnina za leto 1999 je
2.000 SIT (DDV vključen) - žiro račun 51500-630-50197 reklamacije se upoštevajo en mesec dni po izidu

